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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se
Internetadress 

694 80 Hallsberg www.hallsberg.se 

Ansökan om befrielse från hämtning av 
hushållsavfall 

I syfte att kunna hantera din ansökan kommer Drift- och servicenämnden att behandla dina personuppgifter enligt 
Dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter besök 
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 

Personuppgifter 

Namn Personnummer 

Adress Telefon 

Postnummer Postort E-post

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

☐ Permanentbostad ☐ Fritidsbostad Antal besöksdagar/år: ____________ Antal övernattningar/år: ____________ 

Motivering 
Motivering till befrielse från hämtning av hushållsavfall 

http://www.hallsberg.se/
www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen
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Postadress Besöksadress Telefon E-postadress 
Hallsbergs kommun 
Drift- och servicenämnden 

Västra Storgatan 14 0582-68 50 00 
 

drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se  

Internetadress 
694 80 Hallsberg   www.hallsberg.se 

 
 

 

Eget omhändertagande av avfall 
Sker kompostering av matavfall? 

☐ Ja ☐ Nej ☐ Ej relevant: 

Om ja, vilken typ av kompost används? 

 

Är komposten anmäld till kommunens miljöenhet? 

☐ Ja ☐ Nej 

Var lämnas avfall med producentansvar (tidningar, förpackningar)? 

 

Hur tas övrigt hushållsavfall om hand? 

 

 

 

Information 
Föreskrifter om avfallshantering för Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommuner 2017-2020 
49 § Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan, efter ansökan till miljönämnd och om det finns särskilda skäl, 
befrias från skyldigheten att lämna avfall till förbundet för transport, bortskaffande och återvinning. Det förutsätter 
att hushållsavfallet tas om hand på ett betryggande sätt för människors hälsa och miljön enligt följande: 

1. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kan visa, hur allt avfall som uppkommer på fastigheten, kan tas 
om hand, utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

2. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren kan visa hur allt avfall som uppkommer på fastigheten, kan tas 
om hand, så att krav i dessa föreskrifter samt annan författning uppfylls. 

3. Att lämna sitt avfall på annan fastighet än den där avfallet uppstått är enligt miljöbalken ej tillåtet. 
4. Allt matavfall som uppstår på fastigheten ska komposteras i godkänd och anmäld kompost enligt 43 §. 
5. Övriga delar av hushållsavfallet, grovavfall, farligt avfall, som omfattas av den kommunala 

renhållningsskyldigheten, ska lämnas på någon av förbundets återvinningscentraler (ÅVC) eller till förbundets 
mobila insamling. 

6. Avfall som ingår i producentansvar, ska lämnas på Förpacknings– och tidningsinsamlingens (FTI) 
återvinningsstationer (ÅVS). 

 

Underskrift 
Datum Sökandens underskrift Namnförtydligande 
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